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Oploswedstrijd: Een stand uit Kotronias - Banikas, gespeeld 

in het toernooi in Isthmia 
2014. Zwart staat hier al 
wat gemakkelijker en 
onderstreepte dat met een 
mooie winstcombinatie. 
De opgave luidt dus:  
zwart speelt en wint. Op-
lossing: 1… Txh3 2. 
gxh3, Dxe4 3. Txe4, Pf6 
en wit gaat mat of zal heel 
veel materiaal verliezen. 
 

Gesloten: Volgende week 
donderdag 10 mei is er 
geen clubavond vanwege 
Hemelvaartsdag. Maar u 

hoeft het schaken die week natuurlijk niet te missen want op 
vrijdagavond 11 mei en zaterdag 12 mei kunt u meespelen in 
het ASV-Vierkampentoernooi. Gewoon een leuke formule 
en vooral een gezellig toernooi. Waarom zou u dus niet 
meedoen?? Met op zaterdag tevens de ongetwijfeld span-
nende ontknoping in de strijd om de OSBO-cup. 
 
Externe competitie: Het zit er op. Alle competitiewedstrijden 
liggen achter ons. U heeft nog 3 verslagen van mij tegoed. 
Deze treft u in deze EP aan met daarbij de eindstanden en 
uitslagen uit de slotronde. In de EP’s die nog volgen dit 
seizoen blik ik met u nog een keer terug op de verrichtingen 
van alle teams in het voorbije seizoen! 
 
Prima winst ASV-7: De slotronde leverde een mooie zege op 
tegen het op papier sterkere PION-3 uit Groesbeek. De wed-
strijd was min of meer al in een vroeg stadium beslist. Via 
overwinningen van achtereenvolgens Dick Vliek, Lex van 
Hattum, Hub Kusters en Hedser Dijkstra kwamen we al snel 
met 4-0 voor. Dick bood in zijn partij meerdere keren dam-
eruil aan maar omdat zijn tegenstander dit telkens weigerde 
kwam Dick gaandeweg beter te staan. Uiteindelijk besliste 
een tactisch doorslaande aanval. Bij Lex gingen alle lichte 
stukken van het bord, wat overbleef was een volkomen ge-
lijke stelling met dames en torens. Gezien het bekende ada-
gium “als je geen kansen hebt moet je ze creëren” bleef Lex 
het zijn tegenstander lastig maken. Met succes: Lex sloeg 
een pion die niet terug genomen kon worden vanwege mat 
achter de paaltjes. Er kwam uiteindelijk een toreneindspel op 
het bord met een mooie vrijpion waar Lex wel raad mee 
wist. Op het moment dat er een tweede pion verloren dreigde 
te gaan hield zijn tegenstander het voor gezien. Tot aan zet 
12 was er bij de partij van Hub niet veel aan de hand, toen 
speelde zwart Lc8 om de dame van g4 te verjagen. Deze kon 
echter naar h5 en in combinatie met het paard op g5 leverde 
dat een dubbele aanval van f7 en h7 op. Zwart rekte de partij 
nog lang maar eigenlijk kwam de winst van wit nooit in 
gevaar. Hedser haalde zijn oude Pc3 opening van stal. Deze 
oude knol zorgde voor verwarring bij de tegenstander. Hij 
gebruikte veel tijd om zijn plan het ruilen van dames ten 
uitvoer te brengen. Toen dat eindelijk gelukt was kwam de 
oude knol via b5 en d4 tot leven. In combinatie met het lo-
perpaar beheerste wit het hele bord. Toen zwart zijn paard 
naar b8 speelde om de boel bij elkaar te houden kreeg wit de 
aanval die beslissend was, dank Pc3. Omdat aan 3 van de 
overgebleven 4 borden ASV beter stond was het een kwestie 
van tijd wanneer de overwinning definitief was. Dit halfje 
kwam op naam van Werner die na het onverwachte verlies 
van Jacques Boonstra de 4½-1½ liet aantekenen. Werner 
kreeg druk op een hangende geïsoleerde pion wat hem een 
prettig voordeel opleverde waardoor hij het eerste remise 
aanbod afsloeg. Toen hij verkeerd afwikkelde kreeg hij een 
tweede remisevoorstel wat hij gezien de stand accepteerde. 
De enige die vanuit de opening minder stond was Albert 
Marks. In de wandelgangen werd er al druk gespeculeerd 
hoe wit de buit binnen kon halen. Het lukte Albert om zich 

enigszins uit de beknelling te bevrijden. Toen zijn tegen-
stander een pion blunderde was het Albert die aan een ko-
ningsaanval kon denken deze sloeg niet meteen door. Op een 
gegeven moment kon Albert kiezen op het eeuwige schaak 
van zijn tegenstander in te gaan of door te spelen maar dan 
wel middels stukverlies. Albert koos voor het laatste. Door 
een pion met mooie zetten en een torenoffer naar de over-
kant te loodsen besliste hij de partij in zijn voordeel. Als 
laatste was Oscar Mercan nog bezig. Hij speelde een ietwat 
ongelukkige partij. Zijn stukken hadden op een gegeven 
moment wat weinig ruimte waardoor hij een kwaliteit ver-
loor. Om de bakens te verzetten toog hij ten aanval. Uitein-
delijk werd die kwaliteit een volle toren en gaf hij op. Daar-
mee kwam de eindstand op een 5½-2½ winst.   Hub Kusters 
Gedetailleerde uitslag PION-3 - ASV-7: Pieter Thissen 
(1883) - Jacques Boonstra (1785) 1-0; Wim Gielen (1931) - 
Albert Marks (1721) 0-1; Alexander Bouwman (1697) - 
Hedser Dijkstra (1708) 0-1; Wilbert Reynen (1781) - Dick 
Vliek (1648) ½-½; Rinus Balkenende (1521) - Oscar Mer-
can (1542) 1-0; Rene Slaa 1408) - Hub Kusters (1614) 0-1; 
Henk Arts jr. (1729) - Lex van Hattum (1643) 0-1. Eind-
stand 2½-5½. 
 
ASV-9 sluit seizoen met winst af: Het negende had zeker 
geen grandioze competitie. Voor de slotronde bungelden we 
in de achterhoede maar wel buiten degradatiegevaar. De 
laatste wedstrijd wilden we daarom met alle geweld winnen. 
Tegenstander ESV-3 stond qua bordpunten boven ons, maar 
in matchpunten gelijk. Maar wij waren wel de betere scha-
kers. Dat gold in elk geval voor Koen van Keulen. Aan het 
slot werd hij gehuldigd want alles spelen en alles winnen is 
niet iedereen gegeven. Nu ging het zelfs nog relatief moei-
lijk. De tegenstander gaf goed partij. Maar toen hij een keer 
minder sterk voortzette was het snel afgelopen met hem. 
Ook Zekria Amani deed het erg goed. Maar hij had tot deze 
slotwedstrijd alleen aan het eerste bord gespeeld en ook in de 
derde klasse OSBO kan je dan tegenstanders van boven de 
2000 tegen het lijf lopen. Nu speelde hij de opening sterk en 
kreeg een gedekte vrijpion. Dat was voor de Edenaar ge-
noeg. Hij wilde zich het ondergangsproces besparen. De 
vroege opgave was overigens niet onterecht maar bleef wel 
vroeg. Ons team moest het hebben van de bovenste helft. 
Daar hoorde ook Horst Eder bij. Hij draaide een prima com-
petitie. Ook deze partij leverde een verdiende overwinning 
op. De tegenstander kwam met een logisch offer: Lxh6. Daar 
won hij twee pionnen mee, maar moest uiteraard wel een 
loper inleveren. De aanval werd door Horst mooi opgevan-
gen. Hij speelde uiterst nauwkeurig en de witte pluspionnen 
konden niets bereiken. Een welverdiend punt. Aan 4 zat Pim 
Rijmer. Ook hij speelde een goede partij, althans zeker de 
eerste helft. Toen stond hij goed. Sommige medespelers 
zagen de winst al aankomen. Maar toen raakte hij in een 
penning. Alles was voor niets geweest. Jammer Pim. Op 
bord 5 lukte het Hendrik van Buren opnieuw niet iets tot 
stand te brengen. Hij had deze competitie nog geen partij 
gewonnen en ook nu ging het fout. De tegenstander kon vrij 
eenvoudig winnen, maar had meer aandacht voor de Arn-
hemse dreigingen. Daarna zag het er voor ASV een stuk 
beter uit. Helaas gaf Hendrik toen pardoes een stuk weg. 
Maar het werd toch geen verlies. Twee verbonden vrijpion-
nen compenseerden het stuk. Het was vooral wit, die moest 
oppassen. De Edenaar was met een stuk voor blij toen hem 
remise werd aangeboden. Dat kwam ook door zijn tijdnood. 
Op het zesde bord had Kees van Keulen ook weinig goede 
herinneringen aan de afgelopen competitie. Dat kan ook 
nauwelijks met een TPR van 1126. Nu leek het overigens 
goed te gaan, maar ook hij werd gevloerd door een niet op-
gemerkte penning. Het team had echter binnengehaald wat 
het wilde. Zo werd het voor iedereen toch een goede avond.
     Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-9 - Edese SV-3: Koen van Keu-
len (1559) – Jan Hartsuiker (1585) 1-0; Zekria Amani 
(1621) – Hermen Ketel (1597) 1-0; Horst Eder (1575) – 



Arnold van de Berg (1340) 1-0; Pim Rijmer (--) – Roelof 
van der Meer (1360) 0-1; Hendrik van Buren (1527) – 
Herman van Scherrenburg (1354) ½-½; Kees van Keulen 
(1390 – Kees van de Voort (1201) 0-1. Eindstand 3½-2½. 
 
ASV-12 verlies ook slotduel: De laatste tegenstander van dit 
seizoen was De Cirkel-2, op papier opnieuw een veel sterke-
re tegenstander, wat ook al snel bleek in de wedstrijd. Hans 
Meijer had een partij waarin al vrij snel een heleboel afge-
ruild werd. Na al het afruilen hield Hans een loper over met 
3 pionnen en zijn tegenstander had 4 pionnen. Met deze 
loper meer wist Hans echter geen winstplan te vinden en 
werd de vrede getekend. Jan Diekema stond lange tijd gelijk 
en begon aan een mooie aanval maar ergens in de hitte van 
de strijd overzag hij een ongedekte loper, die hij dan ook 
verloor. Daarna wist zijn tegenstander met secuur spel de 
partij naar zich toe te trekken en moest Jan opgeven. André 
de Groot ging in de opening in de fout waardoor zijn tegen-
stander kon aanvallen op de rokadestelling. Met het offeren 
van 2 pionnen werd die aanval afgeslagen, maar er bleef een 
stelling over met 2 pionnen minder en een koning midden op 
het bord zonder goede verdediging. André gaf daarom op. 
Theo van Lotringen kreeg een aanval op zijn damevleugel te 
verduren die hem 3 pionnen kostte. Theo verloor op enig 
moment ook een loper, maar met een mooie combinatie won 
hij die terug. De achterstand in pionnen brak hem aan het 
einde van de partij echter op zodat ook hij kon opgeven. Jan 
Sanders verloor in de opening een pion en begon aan een 
poging om die terug te winnen maar daardoor werd zijn 
stelling steeds minder. Na wat heen en weer afruilen bleef er 
dan ook een stelling over waar niets meer inzat. Voor Jan 
dan wel te verstaan, zijn tegenstander wist hiermee de winst 
af te dwingen. Peter van Deursen stond de hele partij gelijk, 
waarbij Peter wel steeds het initiatief had. Zijn tegenstander 
moest eigenlijk elke zet reageren op wat Peter deed en kon 
geen eigen plan gaan uitvoeren. In het eindspel met beiden 
een toren en 3 pionnen wist Peter nog steeds het initiatief te 
houden. Door een ongelukkige koningszet van zijn tegen-
stander wist Peter de toren te winnen, waardoor direct opge-
geven werd en Peter de enige winst van ons team liet note-
ren. De 4½-1½ nederlaag in deze laatste wedstrijd betekende 
dat wij het volgend jaar in de 4e klasse moeten gaan spelen. 
Of zullen wij het in de zaterdagcompetitie gaan proberen, dat 
kan volgend seizoen immers ook….? André de Groot 
Gedetailleerde uitslag De Cirkel-2 - ASV-12: Peter van der 
Wijngaart (1735) - Peter van Deursen (1244) 0-1; Anton 
Spronk (1633) - André de Groot (1397) 1-0; Jim 
Pronk(1153) - Theo van Lotringen (1230) 1-0; Tim Even-
dijk (--) - Jan Sanders (1346) 1-0; Louis van der Vos 
(1371) – Hans Meijer (1352) ½-½; Leo Lukasse (1371) – 
Jan Diekema (1028) 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 
Eindstand/uitslagen 9e ronde KNSB/Promotieklasse OSBO: 

 

KNSB 1e klasse A: SISSA-2 - Oud Zuylen Utrecht 6½-3½; 
Messemaker 1847 - Wageningen 4-6; Caïssa - Purmerend 
5½-4½; Philidor 1847 - ASV-1 6-4; Charlois Europoort – 
AAS 8½-1½. 
KNSB 3e klasse A: SISSA-3 - Sneek 2½-5½; Het Kasteel - 
Emanuel Lasker 3-5; BSV Bennekom - Hoogeveen 3½-4½; 
Philidor 1847-2 - ASV-2 4-4; Zevenaar - Groninger Combi-
natie-3 4-4. 
KNSB 3e klasse C: Amsterdam West - Paul Keres-4 6-2; 
PSV DoDO - Wageningen-2 6-2; Caïssa-3-SG Max Euwe-3 
7½-½; BSG-2 - ASV-3 5½-2½; De Toren-2 - SMB 4½-3½. 

OSBO Promotieklasse: UVS-3 - Doetinchem 2½-5½; 
UVS-2 – Koningswaal 5½-2½; Voorst – Schaakstad Apel-
doorn 5-3; VDS - ASV-4 5-3; Rokade – O&O 5½-2½. 
 
Eindstand/uitslagen 7e ronde OSBO-competitie 1e-3e klasse: 

 

OSBO 1e klasse B: Zutphen - ASV-5 5½-2½; Mook - Vee-
nendaal - 4½-3½; Velpse SV - Wageningen-3 2½-5½; De 
Toren-4j - PION-2 4½-3½. 
OSBO 1e klasse A: Pallas-2 - De Toren-3 8-0 (regl.); VSG - 
Meppel-2 2-6; PSV/DoDO-2 - ZZS! 4½-3½; ASV-6-ZSG-2 
4½-3½. 
OSBO 2e klasse D: PION-3 - ASV-7 2½-5½; SMB-2 - Het 
Kasteel-2 1½-6½; UVS-5 - Elster Toren – 1-7; Edese SV - 
De Toren-5j 5-3. 
OSBO 3e klasse G: Mook-2 - SMB-4 2½-3½; Het Kasteel-3 
- Millingen 2-4; ASV-8 - PION-4 2½-3½. UVS-7 was vrij. 
OSBO 3e klasse E: Koningswaal-2 - Tornado 2½-3½; 
SMB-5-Wageningen-5 1½-4½; ASV-9-Edese SV-3 3½-2½. 
De Cirkel-3 was vrij. 
OSBO 3e klasse B: Ons Genoegen - Twello-2 3-3; Theo-
thorne - Schaakstad Apeldoorn-6 3½-2½; Pallas-3 – De 
Toren-6 3-3. ASV-10 was vrij. 
OSBO 3e klasse D: Wageningen-6 - Velp-2 5½-1½; OPC - 
Elster Toren-3 4-2; UVS-6 De Sleutelzet 2½-3½. ASV-11 
was vrij. 
OSBO 3e klasse F: Elster Toren-2 - Veenendaal-3 3-3; 
Tornado-2j - Rhenen-2 3-3; De Cirkel-2 - ASV-12 4½-1½. 
BSV Bennekom-3 was vrij. 
 
Daglichtschaak: Rob Cornips werd dit seizoen met 2 vingers 
in de neus kampioen. Dit seizoen was het dan ook een onge-
lijke strijd. Cornips was voor de rest een maatje te groot. 
Zijn geheim: altijd komen, maar dat geheim kennen zijn 
naaste concurrenten Jan Vermeer en Hub Kusters ook, mede 
daardoor werden ze de nummers 2 en 3 en mochten zich 
derhalve ook op ereschavot hijsen. Kazem Mollahosseini 
werd kampioen in de B-groep. Robbert Lubbers werd hier 
2e. Beide kampioenen van harte gefeliciteerd!! Ook in de 
laatste ronden op dinsdag 3 april werd fel gevochten. Opval-
lendste uitslag was dat Kazem Hub Kusters mat zette. Hub 
was meegegaan in het bekende tempo van Kazem en overzag 
een “kleinigheid”. Een andere verrassende uitslag was de 
winst van Cesar Eisma op Horst Eder. Dat geeft wel aan dat 
Cesar de aansluiting met de groep heeft gevonden en dat hij 
het volgende seizoen punten zal gaan scoren. Dit jaar hebben 
wij met een tamelijk homogene groep gezellig geschaakt. 
Jan Vermeer heeft het Daglichtschaak 15 jaar onder zijn 
hoede gehad en gaat het komende seizoen de leiding over-
dragen aan André de Groot. De 1e ronde van het volgend 
seizoen is op dinsdag 2 oktober in De Wasserij, Molenbeek-
straat 26a.    Jan Vermeer 

KNSB 1e klasse A:   KNSB 3e klasse A: 

1 Charlois Europoort 16  65½ K 1 Emanuel Lasker 16  45½  K 
2 Wageningen 12  47½ 2 Sneek 16  44 

3 SISSA-2 12  47 3 Het Kasteel 12  42 
4 Purmerend 10  47½ 4 BSV Bennekom 11  39 
5 Caïssa 10  43½ 5 Zevenaar   7  35 
6 Philidor 1847   8  45 6 SISSA-3   7  30½ 
7 Oud Zuylen Utrecht  8  43 7 Hoogeveen   7  29½ 
8 ASV-1   7  37½ 8 ASV-2   6  32 

9 Messemaker 1847   5 38    D 9 Groninger Comb.-3   5  34    D 
10 AAS   2 35½ D 10 Philidor 1847-2   3  28½ D 
KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 

1 BSG-2 18  47½ K 1 Koningswaal 16  44  K 
2 Amsterdam-West 13  41½ 2 Voorst 13  41  P 
3 Caïssa-3 12  43½ 3 Rokade 12  40½ 
4 PSV/DodO 10  38 4 Doetinchem 12  38½ 
5 De Toren-2   9  34 5 UVS-2 11  47 
6 ASV-3   7  33 6 O&O   8  34½ 
7 Wageningen-2   7  33 7 Schaakstad A’doorn-3   7  33 
8 SMB   6  31½ 8 VDS   7  31½ 
9 Paul Keres-4   4  29   D 9 ASV-4   4  27½ D 

10 SG Max Euwe-3   4  29   D 10 UVS-3   0  22½ D 

OSBO 1e klasse B:    OSBO 1e klasse A: 

1 Mook 10  30½ K 1 Meppel-2 12   36  K 
2 Wageningen-3   9  33½ 2 ASV-6 11   30½ 
3 SG Zutphen   9  29½ 3 ZZS!   8   30½ 
4 PION-2   8  32 4 Pallas-2   8   30½ 
5 Velpse SV   8  26½ 5 VSG   6   30 
6 Veenendaal   4  28½ 6 PSV/Dodo-2   6   25½ 
7 ASV-5   4  24   D 7 ZSG-2   3   23½ D 
8 De Toren-4j   4  20   D 8 De Toren-3   2   17½ D 
OSBO-2e klasse D:   OSBO 3e klasse G: 

1 Elster Toren 14  42½ K 1 Millingen 10   22½ K 
2 Edese SV 12  34 2 ASV-8   8   24 
3 Het Kasteel-2   8  27½ 3 PION-4   8   20½ 

4 PION-3   7  28½ 4 SMB-4   7   17½ 
5 ASV-7   7  27 5 Mook-2   5   19 
6 SMB-2   6  26 6 Het Kasteel-3   4   15½ 
7 De Toren-5j   2  20    D 7 UVS-7   0     7    D 
8 UVS-5   0  18½ D 
OSBO 3e klasse E:   OSBO 3e  klasse B: 

1 Tornado 11  26  K 1 Theothorne 11  24½ K 
2 Koningswaal-2   9  22 2 Schaakstad A-6   9  21 
3 Wageningen-5   6  19 3 Pallas-3   6  18 
4 ASV-9   6  16½ 4 Twello-2   6  17 
5 Edese SV-3   4  16½ 5 De Toren-6   5  18½ 
6 SMB-5   3  13½ 6 Ons Genoegen   4  14½ 
7 De Cirkel-3   3  12½ D 7 ASV-10   2  13   D 
OSBO 3e klasse D:   OSBO 3e klasse F: 

1 UVS-6 10  22  K 1 Elster Toren-2 11  27   K 
2 OPC   9  22½ 2 De Cirkel-2   8  27½ 

3 De Sleutelzet   8  20 3 BSV Bennekom-3   7  20 

4 Wageningen-6   6  22 4 Veenendaal-3   7  19½ 

5 Velpse SV-2   5  15½ 5 Rhenen-2   5  14 

6 ASV-11   2  13 6 Tornado-2j   3  10½ 

7 Elster Toren-3   2  11  D 7 ASV-12 *   1  12½ D 


